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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

      โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ   
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่” ในปีงบประมาณ 2560 เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน นักศึกษา จ านวน 35 คน และผู้วิจัย จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน  
 
      วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
      1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง 
ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
      2. เพ่ือศึกษาและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนอง
แหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
      3. เพ่ือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง 
ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
      4. เพ่ือติดตามประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผลการใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
      การด าเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  อาจารย์และ
นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การด าเนินวิจัยใช้การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      1. คัดเลือกชุมชนที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
      2. วางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
      3. ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน 
      4. สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
      กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใช้วิธีการและเครื่องมือ คือ การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
การตรวจสอบความส าเร็จ การบันทึกกระบวนการและผลที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการ 
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      ผลการวิจัยน าเสนอเป็น 5 ตอน ได้แก่ 
 
      ตอนที่ 1  การเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ      
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดคือ ด้านสติปัญญา ( =4.30,SD=0.47) รองลงมาคือด้านสังคม   
( =4.08,SD=0.37) ด้านอารมณ์ ( =3.37,SD=0.44) และด้านร่างกาย ( =2.88,SD=0.29)                         
      ในแต่ละเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสภาพปัญหาและความต้องการมากที่สุดคือด้าน
สติปัญญา ( =4.34,SD=0.40) และ ( =4.26,SD=0.54) ส่วนด้านร่างกายพบว่ามีน้อยที่สุดทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง คือ ( =2.29,SD=0.29) และ ( =2.28,SD=0.30)  
      เมื่อพิจารณาตามอายุ สภาพปัญหาและความต้องการมากท่ีสุด คือ ด้านสติปัญญา  อายุ 60-64 ปี 
( =4.18,SD=0.39) อายุ 65-69 ปี ( =4.15,SD=0.33) อายุ 70-74 ปี ( =4.58,SD=0.45) และอายุ 
80 -84 ปี  ( =4.52,SD=0.32) ส่ วนผู้ สู งอายุที่ มี อายุ  75 -79 ปี  มากที่ สุ ดคือด้ านสั งคม ( =
4.33,SD=0.31) ส่วนด้านร่างกายพบว่ามีสภาพปัญหาและความต้องการน้อยที่สุดในทุกช่วงวัย คือ 
อายุ  60 -64 ปี  ( =2.74,SD=0.38) อายุ  65 -69 ปี  ( =2.83,SD=0.19) อายุ  70 -74 ปี  ( =
3.00,SD=0.26) อายุ 75-79 ปี ( =2.93,SD=0.58) และอายุ 80-84 ปี ( =2.96,SD=0.39) 
      สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่พบมากที่สุดในทุกอาชีพ คือด้านสติปัญญา 
ข้าราชการบ านาญ ( =4.10,SD=0.38) อาชีพรับจ้างทั่วไป ( =4.56,SD=0.32) อาชีพท าสวนท านา 
( =4.42,SD=0.42) ผู้สูงอายุที่ไม่มีงานท า ( =4.15,SD=0.61) ส่วนด้านร่างกายพบว่ามีสภาพปัญหา
และความต้องการน้อยที่สุดในทุกอาชีพ คือ ข้าราชการบ านาญ ( =2.75,SD=0.44) อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ( =2.87,SD=0.25) อาชีพท าสวน ท านา ( =2.90,SD=0.22) และผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ ( =
2.95,SD=0.33) 
      ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองด้านสติปัญญา  คือ สนใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน ต้องการแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนในชุมชน ต้องการศึกษาเรียนรู้
ในเทคโนโลยีปัจจุบัน และต้องการน าความรู้ไปใช้ช่วยเหลืองานชุมชน ผู้สูงอายุกังวลว่าเมื่อตนเอง
หลงลืมง่ายอาจส่งผลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจจะสูญหายไปเมื่อไม่มีคนรุ่นลูกหลานช่วยสืบทอด ส่วน
ด้านอารมณ์ สังคม และด้านร่างกายแม้ว่าร่างกายจะเริ่มเสื่อมถอยลงแต่ผู้สูงอายุเข้าใจและยอมรับได้ 
โดยพยายามดูแลสุขภาพของตนเอง ออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สวดมนต์ไหว้พระ 
นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ฟังธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมะ และการท ากิจกรรมทางสังคมประเพณีวัฒนธรรม การ
ได้พบปะพูดคุยกัน ช่วยเหลือกันในชุมชน ท าให้ผู้สูงอายุปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   
      ตอนที่ 2  การเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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      ศึกษากรอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเนื้อหาได้ก าหนดไว้ คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 
      1. ด้านร่างกาย ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธีเพ่ือช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้น
สม่ าเสมอ ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว กล้ามเนื้อขาแข็งแรง กล้ามเนื้อมือได้ขยับ ร่างกายสะอาด 
สุขภาพแข็งแรง  
      2. ด้านอารมณ์ ได้แก่ เพลิดเพลิน ไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลาย มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพ่ือสร้าง
อารมณ์ขัน ได้หัวเราะ อารมณ์ดี สบายใจ 
      3. ด้านสังคม ได้แก่ พบปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างถูกวิธี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การท างานร่วมกันช่วยเหลือกันระหว่างผู้สูงอายุที่ต่างวัย ความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ  
      4. ด้านสติปัญญา ได้แก่ ได้รับความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกพูด ฝึกคิด แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน การพัฒนางานอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยก้าวทันโลก การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
      จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยและนักศึกษาได้น าข้อมูลมาพิจารณา เพื่อจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ านวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
      1. ด้านร่างกาย 
        1.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย 
        1.2 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
      2. ด้านอารมณ์ 
        2.1 กิจกรรมการเจริญสติด้วยการเดิน ยืนและนั่ง 
        2.2 กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ 
      3. ด้านสังคม 
        3.1 กิจกรรมการกล่าวค าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
        3.2 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีมือถือเพ่ือการสื่อสาร 
      4. ด้านสติปัญญา 
        4.1 กิจกรรมท าตุงเนื่องในวันสงกรานต์ 
        4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร 
 
      ตอนที่ 3  การเสนอผลการวิจัยทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 8 กิจกรรม ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุใน
เขตอ าเภอสันทราย จ านวน 10 คน ผลการทดลองใช้ สรุปได้ ดังนี้ 
      1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จ านวน 2 กิจกรรม 
        1.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมดทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่มีข้อเสนอแนะในการใช้คือ ให้ผู้สูงอายุได้พยายามออกแบบวิธีการออกก าลัง
กายท่ีคิดว่าเหมาะสมกับตนเอง และกระตุ้นผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
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        1.2 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมดทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้สูงอายุบางคนที่ชอบรับประทานอาหารที่ย่อยยาก 
ผู้สูงอายุควรตระหนักถึงชนิดของอาหารที่ควรรับประทาน 
      2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านอารมณ์ จ านวน 2 กิจกรรม 
        2.1 กิจกรรมการเจริญสติด้วยการเดิน ยืนและนั่ง ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ให้ผู้สูงอายุพยายามเคลื่อนไหว
ร่างกายเป็นประจ าด้วยการเดิน ยืน และนั่งสลับกัน เพ่ือให้ร่างกายได้รับการเคลื่อนไหวบ่อยๆ  
        2.2 กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมด
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ควรท าเป็น
ประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้จิต ใจเบิกบาน แจ่มใสมาก
ยิ่งขึ้น 
      3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสังคม จ านวน 2 กิจกรรม 
        3.1 กิจกรรมการกล่าวค าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ผู้สูงอายุบางคนอ่านและเขียนไม่ได้ 
ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีการช่วยเหลือกัน 
        3.2 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีมือถือเพ่ือการสื่อสาร ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ผู้สูงอายุบางคนไม่มีเครื่องมือ
สื่อสารและไม่เคยใช้เทคโนโลยีมือถือมาก่อน ควรเตรียมเครื่องมือสื่อสารอย่างง่ายให้ผู้สูงอายุได้ทดลอง
ใช้จนเกิดความช านาญ 
      4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญา จ านวน 2 กิจกรรม 
        4.1 กิจกรรมท าตุงเนื่องในวันสงกรานต์ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมด
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ผู้สูงอายุเพศชายบางคนอาจไม่ให้ความส าคัญของ
กิจกรรม ควรมีกิจกรรมอ่ืนเสริมตามความเหมาะสม 
        4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การปลูกผักปลอดสารบางประเภท
ต้องใช้การลงทุนสูง ควรมีแนวทางการปลูกผักปลอดสารในหลายๆ รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่
สามารถปฏิบัติได ้
 
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งหมด 8 กิจกรรม ผลการใช้กิจกรรมกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนบ้านร้องเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน สรุปได้ ดังนี้  
      1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จ านวน 2 กิจกรรม 
        1.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รูปแบบของการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
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        1.2 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รู้จักการเลือกอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
      2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านอารมณ์ จ านวน 2 กิจกรรม 
        2.1 กิจกรรมการเจริญสติด้วยการเดิน ยืนและนั่ง ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุก
คน  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่ าสนใจ ช่วยให้ผู้ สู งอายุได้ปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
        2.2 กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทุกคนควรปฏิบัติ ช่วยให้จิตใจสงบ ไม่วุ่นวาย มีสติ 
และรู้สึกสบายใจ  
      3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสังคม จ านวน 2 กิจกรรม 
        3.1 กิจกรรมการกล่าวค าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์  ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีบทกล่าวค า
อวยพรลูกหลานเนื่องในวันสงกรานต์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
        3.2 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีมือถือเพ่ือการสื่อสาร ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสม
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารถึง
ลูกหลานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
      4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญา จ านวน 2 กิจกรรม 
        4.1 กิจกรรมท าตุงเนื่องในวันสงกรานต์ ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้ออกแบบตุ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
        4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสม
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ได้รู้จักการเลือกผักท่ีปลอดสาร 
รู้ถึงอันตรายจากสารเคมีในผัก  
 
      ตอนที่ 4  ติดตามประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผลการใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านร้อง
เม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในผลการจัด
กิจกรรมเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการเป็น
ผู้น ากิจกรรมของผู้วิจัยและนักศึกษา ( =4.67,SD=0.23) และการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ( =
4.29,SD=0.26)  
      เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้น ากิจกรรมของ
ผู้วิจัยและนักศึกษามากที่สุด ( =4.69,SD=0.20) และ( =4.65,SD=0.25) รองลงมาคือ เพศชายพึง
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พอใจการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ( =4.24,SD=0.31) และเพศหญิงพึงพอใจการน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ( =4.38,SD=0.24)  
      เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และการเป็นผู้น ากิจกรรมของผู้วิจัยและนักศึกษามากที่สุด อายุ 60-64 ปี ( =4.68,SD=0.18) อายุ 
65-69 ปี ( =4.65,SD=0.25) อายุ 70-74 ปี ( =4.80,SD=0.35) อายุ 75-79 ปี ( =4.60,SD=0.20) 
อายุ 80-84 ปี ( =4.64,SD=0.26) ส่วนอายุ 60-64 ปีและ อายุ 75-79 ปี การร่วมกิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุ ( =4.40,SD=0.14) และ ( =4.47,SD=0.12)  อายุ 65-69 ปี และอายุ 80-84 ปี การ
พัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ( =4.20,SD=0.16) และ ( =4.40,SD=0.14) และอายุ 70-74 ปี การน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ( =4.50,SD=0.00)  
      เมื่อพิจารณาในแต่ละอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุทุกอาชีพมี ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และการเป็นผู้น ากิจกรรมของผู้วิจัยและนักศึกษามีมากที่สุด ข้าราชการบ านาญ ( =4.65,SD=0.19) 
อาชีพรับจ้างทั่วไป ( =4.87,SD=0.12)  อาชีพท าสวน ท านา ( =4.66,SD=0.25) ผู้สูงอายุที่ไม่มีงาน
ท า  ( =4.60,SD=0.25) ข้าราชการบ านาญและอาชีพท าสวนท านา พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ ( =4.40,SD=0.16) และ ( =4.34,SD=0.28)  อาชีพรับจ้างทั่วไป พึงพอใจต่อการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  ( =4.33,SD=0.14) และผู้สูงอายุที่ไม่มีงานท า พึง
พอใจต่อการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ( =4.37,SD=0.23)  
 
      ผลการติดตามผลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญา 
( =4 .25 ,SD=0.14) รองลงมาคื อด้ าน ร่ างกาย  ( =4 .13 ,SD=0.19) และด้ านสั งคม  ( =
4.13,SD=0.13) ส่วนด้านอารมณม์ีน้อยที่สุด ( =4.12,SD=0.30) 
      เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละเพศ พบว่าทุกเพศมีคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญามาก
ที่สุด เพศชาย ( =4.28,SD=0.12) และเพศหญิง ( =4.22,SD=0.16) รองลงมา คือ เพศชาย ด้าน
ร่างกาย ( =4.17,SD=0.19) และเพศหญิง ด้านสังคม ( =4.18,SD=0.14)  
      เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุ พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญามากท่ีสุด 
คือ อายุ 65-69 ปี ( =4.25,SD=0.13) อายุ 75-79 ปี ( =4.33,SD=0.21) และอายุ 80-84 ปี ( =
4.18,SD=0.16) ส่วนอายุ 60-64 ปี ด้านอารมณ์มีมากที่สุด  ( =4.32,SD=0.24) และ อายุ 70-74 ป ี
ด้านร่างกายมีมากที่สุด  ( =4.27,SD=0.12)  
      เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละอาชีพ พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญามากที่สุด คือ 
อาชีพรับจ้างทั่วไป ( =4.37,SD=0.15) อาชีพท าสวนท านา ( =4.27,SD=0.11) และผู้สูงอายุที่ไม่มี
งานท า ( =4.15,SD=0.15) ส่วนข้าราชการบ านาญ ด้านอารมณ์มีมากท่ีสุด ( =4.33,SD=0.28)  
 
      ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านร้องเม็ง อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท ากิจกรรม ช่วยเหลือกัน และการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ความรู้ ความสุข สุขภาพ 
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การมีสติ รอบคอบ และเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อกิจกรรม คือ ควรมี
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมชุมชนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 
      การติดตามผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน
ชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บทบาทการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ การประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุและการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม การพัฒนากิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ทดลองใช้
และศึกษาผลการใช้กิจกรรมร่วมกับผู้วิจัย ข้อค้นพบที่ได้ ได้แก่ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีการปรับตัวกับผู้สูงอายุ มารยาททางสังคมวัฒนธรรมความเป็น
ไทย การพูด การยอมรับซึ่งกันและกัน ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมทั้งแรงบันดาลใจและความมั่ง
มั่นที่จะท าประโยชน์เพ่ือสังคมสืบต่อไป ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อกิจกรรมการบูรณาการการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน คือ จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เช่น การเข้าค่าย การ
ฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมนันทนาการ จิตอาสา การจัดทัศน
ศึกษา การสอนหนังสือเด็ก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้และทักษะ
ชีวิต 
 
      ตอนที่ 5  การเสนอข้อมูลองค์ความรู้         
      
      การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ การเป็นผู้มีสุขภาพดี อารมณ์ดี มีความรู้ สามารถ
ท าคุณประโยชน์ให้สังคม ศาสนา และปรับตัวในสังคมอย่างมีความสุข ใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
      2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้าง
ศรัทธา แรงจูงใจ ความรัก และความสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุและคนรุ่นลูกหลาน 
  3. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ได้ เพราะเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลถึงกันและกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจึงควรพิจารณาไปพร้อมกันทุกด้าน 
      4. สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ มักเสื่อมถอยลงตามกาลเวลา การบ ารุงรักษาให้คงสภาพการใช้
งานสืบต่อไปได้อย่างยาวนานเท่าที่จะท าได้ด้วยการดูแลหลักโภชนาการอาหาร และการออกก าลังกาย
อย่างเหมาะสมเป็นประจ าทุกวัน 
      5. จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ มักเกิดจากความเหงา การถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง หรือการ
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของผู้สูงอายุ เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ รวมทั้งการช่วยเหลืองานทางสังคมตาม
วัฒนธรรมและประเพณี จึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
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      6. สังคมการปรับตัวของผู้สูงอายุ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนทั้งวัยเดียวกันและต่างวัยกัน การ
ยอมรับและช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สูงอายุมักจะให้ความส าคัญกับการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นลูกหลานเพื่อการอนุรักษ์สืบต่อไป      
      7. สติปัญญาความสามารถของผู้สูงอายุ แต่ละคนมีแตกต่างกันไปตามความถนัดและความสนใจ 
งานบางอย่างเป็นศิลปะพ้ืนบ้าน หัตถกรรมหรืองานฝีมือที่ใช้ความเพียรพยายาม การสานต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์สู่คนรุ่นลูกหลานต้องใช้ตามโอกาสอันสมควรในสังคมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
      8. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับชุมชนท้องถิ่น   เป็นการ
น าเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในระหว่าง
เรียนรู้โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิด เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และเกิดคุณภาพ
ทางวิชาการและการจัดการศึกษาโดยรวม 
 
      องค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหมด เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์เบิกบาน มีความรู้และปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยและนักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม ท าให้งาน
วิชาการมีความก้าวหน้า มีข้อค้นพบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทางด้านวิชาการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรำยผล 
 
 อภิปรายผลการวิจัยน าเสนอเป็น 5 ตอน ได้แก่ 
 
      ตอนที่ 1  อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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      สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอ      
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดคือ ด้านสติปัญญา ( =4.30,SD=0.47) รองลงมาคือด้านสังคม   
( =4.08,SD=0.37) ด้านอารมณ์  ( =3.37,SD=0.44) และด้านร่างกาย ( =2.88,SD=0.29) 
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงตนเองให้
ทันกับยุคสมัย และมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นลูกหลาน ซึ่งสัมพันธ์กับการให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ว่า “อยากให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่อยากให้สูญหายไป 
และอยากเรียนรู้เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือที่จะได้ยินเสียง ได้เห็นหน้ากัน หรือติดตามความ
เคลื่อนไหวของลูกหลานได้ง่ายขึ้น” แสดงให้เห็นถึงความรักและห่วงใยในตัวบุตรหลานของผู้สูงอายุ                   
      ในแต่ละเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสภาพปัญหาและความต้องการมากที่สุดคือด้าน
สติปัญญา ( =4.34,SD=0.40) และ ( =4.26,SD=0.54) ส่วนด้านร่างกายพบว่ามีน้อยที่สุดทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง คือ ( =2.29,SD=0.29) และ ( =2.28,SD=0.30) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเหมือนกัน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองให้ด้านสติปัญญา
มากที่สุด เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถของบุคคล ท า
ให้ผู้สูงอายุเกิดความสนใจเรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองให้ด้านร่างกายน้อยที่สุด 
เพราะการเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวัยชรา ซึ่ง
สัมพันธ์กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ว่า “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” แสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับว่าตนเองสูงอายุแต่ยังคงท าประโยชน์สุขให้กับบุคคลในสังคมได้เสมอ โดยไม่ค านึงถึง
สภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมลง  
      เมื่อพิจารณาตามอายุ สภาพปัญหาและความต้องการมากท่ีสุด คือ ด้านสติปัญญา  อายุ 60-64 ปี 
( =4.18,SD=0.39) อายุ 65-69 ปี ( =4.15,SD=0.33) อายุ 70-74 ปี ( =4.58,SD=0.45) และอายุ 
80 -84 ปี  ( =4.52,SD=0.32) ส่ วนผู้ สู งอายุที่ มี อายุ  75 -79 ปี  มากที่ สุ ดคือด้ านสั งคม ( =
4.33,SD=0.31) ส่วนด้านร่างกายพบว่ามีสภาพปัญหาและความต้องการน้อยที่สุดในทุกช่วงวัย คือ 
อายุ  60 -64 ปี  ( =2.74,SD=0.38) อายุ  65 -69 ปี  ( =2.83,SD=0.19) อายุ  70 -74 ปี  ( =
3.00,SD=0.26) อายุ 75-79 ปี ( =2.93,SD=0.58) และอายุ 80-84 ปี ( =2.96,SD=0.39) ผู้สูงอายุ
ในแต่ละช่วงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านสติปัญญามากที่สุด แต่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 75-79 ปี จะ
ให้ความส าคัญกับด้านสังคมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการปรับตัวในสังคม ต้องการการ
ยอมรับจากบุตรหลาน 
      สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่พบมากที่สุดในทุกอาชีพ คือด้านสติปัญญา 
ข้าราชการบ านาญ ( =4.10,SD=0.38) อาชีพรับจ้างทั่วไป ( =4.56,SD=0.32) อาชีพท าสวนท านา 
( =4.42,SD=0.42) ผู้สูงอายุที่ไม่มีงานท า ( =4.15,SD=0.61) ส่วนด้านร่างกายพบว่ามีสภาพปัญหา
และความต้องการน้อยที่สุดในทุกอาชีพ คือ ข้าราชการบ านาญ ( =2.75,SD=0.44) อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ( =2.87,SD=0.25) อาชีพท าสวน ท านา ( =2.90,SD=0.22) และผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ ( =
2.95,SD=0.33) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทุกอาชีพมีสภาพปัญหาและความต้องการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือให้ความส าคัญกับด้านสติปัญญามากท่ีสุด และด้านร่างกายน้อยที่สุด 
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      ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองด้านสติปัญญามากที่สุด 
เกี่ยวเนื่องจากการปรับตัวตามระบบกลไกทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จนได้ที่แล้วน าไปสู่ความเข้าใจ 
ยอมรับ และสามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปรับตัว คือ การที่
บุคคลพยายามใช้แรงขับ แรงจูงใจ สนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม น าไปสู่
เป้าหมายด้วยการเข้าใจ ยอมรับในสภาพความเป็นจริงของชีวิต โดยปรับแนวคิด จัดการเรียนรู้วิธีใหม่
ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม ท าให้การด ารงชีวิตประสบ
ความส าเร็จเปี่ยมด้วยความสุข (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภาพ; 2555 : 231-232)  
   
      ตอนที่ 2  อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      ศึกษากรอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเนื้อหาได้ก าหนดไว้ คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 
      1. ด้านร่างกาย ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธีเพ่ือช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้น
สม่ าเสมอ ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว กล้ามเนื้อขาแข็งแรง กล้ามเนื้อมือได้ขยับ ร่างกายสะอาด 
สุขภาพแข็งแรง เพ่ือการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีความเสื่อมโทรม ที่ว่าความ
แก่เป็นกระบวนการเกิดขึ้นเองเมื่ออวัยวะมีการใช้งานมากย่อมเสื่อมได้ง่ายและเร็วขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น 
(ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 2557 : 13) 
      2. ด้านอารมณ์ ได้แก่ เพลิดเพลิน ไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลาย มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพ่ือสร้าง
อารมณ์ขัน ได้หัวเราะ อารมณ์ดี สบายใจ ซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีทางจิตวิทยา คือ การพัฒนาจิตใจของ
บุคคลนั้นๆ ถ้าพัฒนาด้วยความมั่นคง อบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อ่ืน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ก็
มักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข (ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 2557 : 13) 
      3. ด้านสังคม ได้แก่ พบปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างถูกวิธี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การท างานร่วมกันช่วยเหลือกันระหว่างผู้สูงอายุที่ต่างวัย ความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่ง
สัมพันธ์กับทฤษฎีกิจกรรมที่ว่า เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น สถานภาพและบทบาททางสังคมจะลดลง แต่
บุคคลยังมีความต้องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน (ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข; 2557 : 13) 
      4. ด้านสติปัญญา ได้แก่ ได้รับความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกพูด ฝึกคิด แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน การพัฒนางานอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยก้าวทันโลก การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีกิจกรรมที่ว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดี (ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; 
2557 : 13) 
      จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยและนักศึกษาได้น าข้อมูลมาพิจารณา เพื่อจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ านวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
      1. ด้านร่างกาย 
        1.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย 
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        1.2 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
      2. ด้านอารมณ์ 
        2.1 กิจกรรมการเจริญสติด้วยการเดิน ยืนและนั่ง 
        2.2 กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ 
      3. ด้านสังคม 
        3.1 กิจกรรมการกล่าวค าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
        3.2 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีมือถือเพ่ือการสื่อสาร 
      4. ด้านสติปัญญา 
        4.1 กิจกรรมท าตุงเนื่องในวันสงกรานต์ 
        4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร 
 
 
 
 
      ตอนที่ 3  อภิปรายผลการวิจัยทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 8 กิจกรรม ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุใน
เขตอ าเภอสันทราย จ านวน 10 คน ผลการทดลองใช้ สรุปได้ ดังนี้ 
      1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จ านวน 2 กิจกรรม 
        1.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมดทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่มีข้อเสนอแนะในการใช้คือ ให้ผู้สูงอายุได้พยายามออกแบบวิธีการออกก าลัง
กายท่ีคิดว่าเหมาะสมกับตนเอง และกระตุ้นผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
        1.2 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมดทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้สูงอายุบางคนที่ชอบรับประทานอาหารที่ย่อยยาก 
ผู้สูงอายุควรตระหนักถึงชนิดของอาหารที่ควรรับประทาน 
      2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านอารมณ์ จ านวน 2 กิจกรรม 
        2.1 กิจกรรมการเจริญสติด้วยการเดิน ยืนและนั่ง ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ให้ผู้สูงอายุพยายามเคลื่อนไหว
ร่างกายเป็นประจ าด้วยการเดิน ยืน และนั่งสลับกัน เพ่ือให้ร่างกายได้รับการเคลื่อนไหวบ่อยๆ  
        2.2 กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมด
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ควรท าเป็น
ประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใสมาก
ยิ่งขึ้น 
      3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสังคม จ านวน 2 กิจกรรม 
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        3.1 กิจกรรมการกล่าวค าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ผู้สูงอายุบางคนอ่านและเขียนไม่ได้ 
ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีการช่วยเหลือกัน 
        3.2 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีมือถือเพ่ือการสื่อสาร ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ผู้สูงอายุบางคนไม่มีเครื่องมือ
สื่อสารและไม่เคยใช้เทคโนโลยีมือถือมาก่อน ควรเตรียมเครื่องมือสื่อสารอย่างง่ายให้ผู้สูงอายุได้ทดลอง
ใช้จนเกิดความช านาญ 
 
 
 
      4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญา จ านวน 2 กิจกรรม 
        4.1 กิจกรรมท าตุงเนื่องในวันสงกรานต์ ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมหมด
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ผู้สูงอายุเพศชายบางคนอาจไม่ให้ความส าคัญของ
กิจกรรม ควรมีกิจกรรมอ่ืนเสริมตามความเหมาะสม 
        4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร ผลการทดลองใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมหมดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การปลูกผักปลอดสารบางประเภท
ต้องใช้การลงทุนสูง ควรมีแนวทางการปลูกผักปลอดสารในหลายๆ รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่
สามารถปฏิบัติได ้
 
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งหมด 8 กิจกรรม ผลการใช้กิจกรรมกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนบ้านร้องเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน สรุปได้ ดังนี้  
      1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จ านวน 2 กิจกรรม 
        1.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รูปแบบของการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
        1.2 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รู้จักการเลือกอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
      2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านอารมณ์ จ านวน 2 กิจกรรม 
        2.1 กิจกรรมการเจริญสติด้วยการเดิน ยืนและนั่ง ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุก
คน  คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่ าสน ใจ ช่วยให้ผู้ สู งอายุได้ปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
        2.2 กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทุกคนควรปฏิบัติ ช่วยให้จิตใจสงบ ไม่วุ่นวาย มีสติ 
และรูส้ึกสบายใจ  
      3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสังคม จ านวน 2 กิจกรรม 
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        3.1 กิจกรรมการกล่าวค าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์  ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความ
เหมาะสมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีบทกล่าวค า
อวยพรลูกหลานเนื่องในวันสงกรานต์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
        3.2 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีมือถือเพ่ือการสื่อสาร ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสม
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารถึง
ลูกหลานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
      4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสติปัญญา จ านวน 2 กิจกรรม 
        4.1 กิจกรรมท าตุงเนื่องในวันสงกรานต์ ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้ออกแบบตุ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
        4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร ผลการใช้ ผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเหมาะสม
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ได้รู้จักการเลือกผักท่ีปลอดสาร 
รู้ถึงอันตรายจากสารเคมีในผัก  
 
      ตอนที่ 4  อภิปรายผลการวิจัยติดตามประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผลการใช้กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านร้อง
เม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในผลการจัด
กิจกรรมเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการเป็น
ผู้น ากิจกรรมของผู้วิจัยและนักศึกษา ( =4.67,SD=0.23) และการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ( =
4.29,SD=0.26) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุพึงพอใจและมีความสุขให้การท ากิจกรรมร่วมกับบุคคลในทุก
วัย ทั้งบุคคลในรุ่นลูก รุ่นหลาน และผู้สูงอายุด้วยกัน 
      เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้น ากิจกรรมของ
ผู้วิจัยและนักศึกษามากที่สุด ( =4.69,SD=0.20) และ( =4.65,SD=0.25) รองลงมาคือ เพศชายพึง
พอใจการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ( =4.24,SD=0.31) และเพศหญิงพึงพอใจการน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ( =4.38,SD=0.24) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศ
หญิงพึงพอใจและมีความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกับบุคคลในทุกวัย โดยเพศชายพึงพอใจในผลการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพราะได้แสดงออกถึงความเป็นผู้น า การคิดการวางแผนการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด หัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม เหตุผล 
และพัฒนาตนเอง (สุทธิพร บุญส่ง; 2548 : 52) ส่วนเพศหญิงพึงพอใจในเรื่องของการได้น าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมเพ่ือความสุขของครอบครัว 
สอดคล้องกับแนวคิด สมาชิกทุกคนต้องรู้จักบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ดูแล
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ มีส่วนร่วมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกฎระเบียบ 
(สุทธิพร บุญส่ง; 2548 : 52) 
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      เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และการเป็นผู้น ากิจกรรมของผู้วิจัยและนักศึกษามากที่สุด อายุ 60-64 ปี ( =4.68,SD=0.18) อายุ 
65-69 ปี ( =4.65,SD=0.25) อายุ 70-74 ปี ( =4.80,SD=0.35) อายุ 75-79 ปี ( =4.60,SD=0.20) 
อายุ 80-84 ปี ( =4.64,SD=0.26) รองลงมา อายุ 60-64 ปีและ อายุ 75-79 ปี การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ ( =4.40,SD=0.14) และ ( =4.47,SD=0.12)  อายุ 65-69 ปี และอายุ 80-84 ปี การ
พัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ( =4.20,SD=0.16) และ ( =4.40,SD=0.14) และอายุ 70-74 ปี การน า
ความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  ( =4.50,SD=0.00) ผู้สู งอายุในทุกช่วงวัยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และพอใจในผลของการด าเนินกิจกรรม 
      เมื่อพิจารณาในแต่ละอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุทุกอาชีพมี ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และการเป็นผู้น ากิจกรรมของผู้วิจัยและนักศึกษามีมากที่สุด ข้าราชการบ านาญ ( =4.65,SD=0.19) 
อาชีพรับจ้างทั่วไป ( =4.87,SD=0.12)  อาชีพท าสวน ท านา ( =4.66,SD=0.25) ผู้สูงอายุที่ไม่มีงาน
ท า  ( =4.60,SD=0.25) ข้าราชการบ านาญและอาชีพท าสวนท านา พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ ( =4.40,SD=0.16) และ ( =4.34,SD=0.28)  อาชีพรับจ้างทั่วไป พึงพอใจต่อการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  ( =4.33,SD=0.14) และผู้สูงอายุที่ไม่มีงานท า พึง
พอใจต่อการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ( =4.37,SD=0.23) ความพึงพอใจในผลการด าเนินกิจกรรม
ของผู้สูงอายุในทุกอาชีพใกล้เคียงกัน เพราะทุกคนสามารถปรับตัวท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
      ผลการติดตามผลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญา 
( =4.25,SD=0.14) เนื่องด้วยเป็นผู้สูงวัยที่มากด้วยประสบการณ์ ผู้สูงอายุจึงด ารงตนโดยใช้สติปัญญา
ความคิดได้อย่างมีเหตุผลเหนือสิ่งอ่ืนใด ดังข้อคิดเห็นที่ว่า การใช้ปัญญา ผู้สูงอายุควรอยู่ร่วมกันกับ
สมาชิกในครอบครัวโดยใช้ปัญญาเหนืออารมณ์  หากมีสิ่งใดที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับสมาชิกใน
ครอบครัว  ผู้สูงอายุก็สามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยเสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่
ได้  (เจียรนั ย   ทรงชัยกุล ; www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_4.html สืบค้น เมื่ อวันที่  3 
ตุลาคม 2560) รองลงมาคือด้านร่างกาย ( =4.13,SD=0.19) เนื่องด้วยผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพ
ร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกก าลังกาย บุคคลในวัยนี้การออกก าลังกายมีข้อจ ากัด
เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพการได้รับบาดเจ็บ ต้องยึดแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจ
เกิดโทษต่อสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มออกก าลังกาย โดยเฉพาะการท างานของหัวใจ (กิจจา 
บานชื่น ; 2559 : 154) และด้านสังคม ( =4.13,SD=0.13) ส่วนด้านอารมณ์มีน้อยที่สุด ( =
4.12,SD=0.30)  
      เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละเพศ พบว่าทุกเพศมีคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญามาก
ที่สุด เพศชาย ( =4.28,SD=0.12) และเพศหญิง ( =4.22,SD=0.16) รองลงมา คือ เพศชาย ด้าน
ร่างกาย ( =4.17,SD=0.19) และเพศหญิง ด้านสังคม ( =4.18,SD=0.14) ผู้สูงอายุในทุกเพศให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตในด้านสติปัญญามากที่สุด เนื่องด้วยเป็นชีวิตที่ผ่านประสบการณ์มากมาย
มาในชีวิต ต้องใช้สติปัญญาในการคิดและแก้ไขปัญหา มีทั้งประสบผลส าเร็จและล้มเหลว ท าให้
ผู้สูงอายุได้เข้าใจชีวิต 

http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_4.html%20สืบค้นเมื่อวันที่%203%20ตุลาคม%202560
http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_4.html%20สืบค้นเมื่อวันที่%203%20ตุลาคม%202560
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      เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุ พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญามากที่สุด 
คือ อายุ 65-69 ปี ( =4.25,SD=0.13) อายุ 75-79 ปี ( =4.33,SD=0.21) และอายุ 80-84 ปี ( =
4.18,SD=0.16) ส่วนอายุ 60-64 ปี ด้านอารมณ์มีมากที่สุด  ( =4.32,SD=0.24) และ อายุ 70-74 ปี 
ด้านร่างกายมีมากที่สุด ( =4.27,SD=0.12) แสดงให้เห็นว่าด้านสติปัญญาของผู้สูงอายุในทุกช่วงวัย
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการปรับตัวที่ดี สามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม การยอมรับและ
พร้อมที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม แต่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-64 
ปี ให้ความส าคัญกับด้านอารมณ์ เนื่องด้วยการควบคุมอารมณ์ จิตใจให้มีสมาธิถือเป็นเรื่องส าคัญ ส่วน
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-74 ปี ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ อาจเนื่องด้วยสุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อม
โทรมอย่างเห็นได้ชัด และเริ่มหันมาใช้ใจกับการดูแลสุขภาพ 
      เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละอาชีพ พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญามากที่สุด คือ 
อาชีพรับจ้างทั่วไป ( =4.37,SD=0.15) อาชีพท าสวนท านา ( =4.27,SD=0.11) และผู้สูงอายุที่ไม่มี
งานท า ( =4.15,SD=0.15) ส่วนข้าราชการบ านาญ ด้านอารมณ์มีมากที่สุด ( =4.33,SD=0.28) เนื่อง
ด้วยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ อาชีพ
ข้าราชการบ านาญให้ความส าคัญในด้านอารมณ์มากท่ีสุด อาจจะเนื่องด้วยการปรับตัวจากการเคยเป็น  
ผู้ที่ปฏิบัติงานมาอย่างหนักกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้ท างาน ท าให้ต้องปรับตัวในชีวิตส่งผลต่ออารมณ์และ
ความมั่งคงทางจิตใจ เกิดความเหงา ว้าเหว่ขึ้นได้  
 
 
 
 
 
 
 
      ตอนที่ 5  การเสนอข้อมูลองค์ความรู้         
      
      การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ การเป็นผู้มีสุขภาพดี อารมณ์ดี มีความรู้ 
สามารถท าคุณประโยชน์ให้สังคม ศาสนา และปรับตัวในสังคมอย่างมีความสุข ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างศรัทธา แรงจูงใจ ความรัก 
และความสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุและคนรุ่นลูกหลาน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ได้ เพราะเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผล
ถึงกันและกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงควรพิจารณาไปพร้อมกันทุกด้าน ด้วยการดูแลหลัก
โภชนาการอาหาร ออกก าลังกาย สวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์สู่คนรุ่นลูกหลาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา นกน้อย 
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และวรรณภรณ์ บริพันธ์ (2560) พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง ขณะที่มีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง โดยในภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง ลักษณะ
ครอบครัวที่อยู่อาศัย การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ความสุขในการด าเนินชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในชุมชน การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะดวก และปลอดภัยแก่การใช้ชีวิต  
      องค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหมด เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชนบ้านร้องเม็ง ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์เบิกบาน มีความรู้และปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยและนักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม ท าให้งาน
วิชาการมีความก้าวหน้า มีข้อค้นพบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทางด้านวิชาการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสืบต่อไป 
 
เงื่อนไขท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 
      1. ความพร้อมและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
      2. การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือการบริการวิชาการสู่สังคม โดยการพัฒนา
องค์ความรู้ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวในสังคมของนักศึกษาและผู้วิจัย 
ส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน 
      3. ความชัดเจนของกรอบแนวคิด แผนการด าเนินกิจกรรม กระบวนการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
บทบาทของผู้ร่วมวิจัย และความส าคัญของการวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอาย ุ
 
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ 
 
      1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามแนวคิด โอกาส ทางเลือก และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้สูงเลือกให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในบางกิจกรรม 
จ าเป็นต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างทางเลือกเฉพาะตน 
      2. ความเชื่อมั่นในตนเอง ความร่วมมือในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน
ร่วมกัน ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 
จ าเป็นต้องกระตุ้นความเชื่อมั่น การยอมรับซึ่งกันและกัน การให้โอกาสบ่อยครั้ง เพ่ือให้เป้าหมายการ
พัฒนาตนเองบรรลุผลส าเร็จ 
      3. การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องอาศัยระยะเวลาและต่อเนื่องของการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับตัว เปลี่ยนแปลงแนวความคดิและพฤติกรรม ส่งผลให้การสรุปผล
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และรายงานผลการวิจัยเกิดความล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด จึงต้องขอขยายระยะเวลาการท าวิจัยไป
อีก 6 เดือน เพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ   

   
      1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลา ความพร้อม ความร่วมมือจาก
บุคคลในครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ควรเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ช่วยให้ผู้สูงอายุในสังคมมีความมั่งคงทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
      2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งต่อไป ควรน าเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณี ที่ควรอนุรักษ์สืบทอด มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ให้
ผู้สูงอายุมีส่วนช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในการเป็นผู้น า ผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตสืบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




